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പം കം 

മ് മ് ശിഹായിലുള്ള വിശ്വസത്തെപ്രതി തങ്ങളുടെ ജീ 
വനെ ഉപേക്ഷിച്ച അനേകം പരിഗശ്ുദ്ധപിതാക്കമ്മാരു 

ടെ ജീവചരിത്ൃതങ്ങഠം സുറിയാനി ഭാഷയില് ഉണ്ടെങ്കി 

ലും ആ ഭാഷയില് ജ്ഞാനമുള്ള ജനങ്ങറം വളരെ ചുരുക്ക 

മാകയാതു അവയെ വായിച്ചറിയുന്നതിന്നു സാമാന്യ ജനു 

ങ്ങഠംക്ക അസാദ്ധ്യമായിട്ടാണല്ലൊ ഇരിക്കുന്നതു. അതി 

നൂല് പലരുടേയും ചരിത്രങ്ങം സുറിയാനിയിതനിന്നു 

തജ്ജമ ജം കിട്ടിയാല് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്ത 

ണമെന്നു ആഗ്രഹാിക്കയും വിവരം നമ്മുടെ വന്ദ്യ പട്ടക്കാ 

രില് പലരേയും അറിയിക്കയും ചെയ്തുയുണ്ടായി. 

കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങംം ഈ കായ്മു 

ത്തില് ചെയ്തുത്തരാമെന്നു അവരിരു പലരും വാശത്തംചെ 

യ്ക എങ്കിലും ഇതുവരെ തജ്ജമകായ്യത്തില് പറയത്തക്ക 

ത്തായി ആരും ഒന്നും ചെയ്തുതര കയുണ്ടായി ല്ല എന്ന പ്ര 

സ്താവിക്കേണ്ടിവന്നതിരു വൃയസനുമുണ്ടു. 
മാര് ഇഗ്നാത്യയേ ശു ജീവചരിത്രം സുറിയാനി 

യ്യിത്തനിന്നു തജ്ജമച്ചയ്ത്ു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാല് കൌ 
മുളാമെന്നു എനെെറ പല സ്ന്റേഹിതന്മാരും എന്നോടു ആ 
വശ രപ്പെട്ടതനുസരിച്ച അതെങ്കിലും തജ്ജമചെയ്തു കിട്ടു 
വാന് പല, പരിശ്രമങ്ങളും ഞാന് ചെയ്തയുണ്ടായി. എ 
ന്നാല് ത്ത പരി ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ണുലമാകയാണ് ൭ച 

യ്തു. അതിനാലത്രെ വ ശ്വാസയോഗ്യമായ ചില പു 
. സ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇങ്ങിനെ ഒരു ചെറു 

പുസ്തകം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുവവാ൯ ജൂടയായതു, 



ടോള് 

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവഷങ്ങംക്കിടയിര 'ഞാ൯ പ്രസി 

ഭദ്ധപ്പെടുത്തീയ പുസ്തകങ്ങളെ വാങ്ങി വായിക്കുന്ന 

തിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും സഭാംഗങ്ങറം അത വത്സാ 

ഫം..കാണിച്ചു എന്നെ സഫായിക്കയും പ്രോത്സാഹിപ്പി 

ക്കയും ചെയ്തതുപോലെ ഈ ചെവപസ്പകത്തെ സംബ 

ന്ധിച്ചെടത്തോളവും പ്രവത്തിക്കുമെന്നു എനിക്കു വിശ്വാ 

സമണ്ടു. 

നമ്മുടെ ജനങ്ങളില് സഭാസംബന്ധമായ ജ്ഞാന 

ത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും സത്യവ ശ്വാസത്തെ പ്രച 

രിപ്പിക്കണമെന്നും പരിശുദ്ധപിതാക്കന്മാരുടെ നേരെ ഭ 

ക്തി വദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും മറവമുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളെ മു൯നി 

വൃത്തി ഞാന ചെയ്യുന്ന ഉദ്യമങ്ങളിര എന്നെ സഫായി 

ക്രന്ന എല്ലാവക്കും നന്ദിപറഞ്ഞുകൊള്ളൂകയും മേലാലും 

കഴിയുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങറം ചെയ്തുതരണമെന്നു 

എല്ലാവരോടും അപേക്ഷാക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. 

മാര ഇഗ്നാത്യോസിന്െറ അനുകരണീയമായ ഈ 

ജീവിതം സത്ൃക്രിസ്ത്രീയ ജീവിതത്തിന്നു എല്ലാ ക്രിസ്ത ച്ചാ 

നികഠാംക്കും സഹായമായി തീരുവാ൯ പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു 

ഈ ചെവവ)സ്പകത്തെ പൊതുജനസമക്ഷം സമപ്പിച 

കൊള്ളുന്നു. 

വുന്ന, 
11 ---1931 | പി. ററി. ട്ടവ്യമസ്റ്റര് 

കുന്നംകുളം. (ഗ്രന്ഥകത്താവു' ) 



തിയ് ക്കടത്ത 

മാര് ഇഗ് നാത്ച്യോസ്. 
39%, ------ 

ക്രിസ്തു സഭയുടെ ആദിമലഘട്ടത്തിര റോമാസാമ്രാ 

ജയം ഇതര രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു രാഷ്ണ്രീയ നിലയി 

ലും സാമ്രാജ്യനിലയിലും പ്രഥമസ്ഥാനുത്തെ അരഹിച്ചി 
രുന്നു. അന്നു ഈ മഫാ സാമ്രാജ്യത്തെ അതിപ്രാഭവ 

ത്തോടെ ഭരിച്ചുവന്ന പൻ പൃറജാതിക്കാരായി 

രുന്നു. ഇവരുടെ ഭരണം ക്രിസ്തു ചനികഠംക്ക് എപ്പോഴും 

ശോക: കാരണമായിരുന്നു. പ്രജകളില് ഒരു ഭാഗക്കാരാ 

യ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവര് കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ചുവ 

ന്നു. ഇവരുടെ ്രൂരപ്രവൃത്തികം സഹിക്കവയ്യാതെ 

പലരും രക്തസാക്ഷികളായി മരണം സ്വീകരിക്കയുണ്ടാ 

യി. പരിശ്ുദ്ധശ്ശിഹന്മാരുടെ കാലശേഷം ഇങ്ങിനെ ര 

ക്ഷിതാവിനെ പ്രതി മരണംസ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ പി 

താക്കന്മാരില് വെച്ചു അന്ത്യോ ്യാഖ്യയിലെ എപ്പിസ്ലോപ്പാ 
“_ ആയിരുന്ന വിശുദ്ധ ഇഗാത്യോസ് അഗ്രഗണ്യ൯ ആയി 

രുന്നു. 

അന്ത്യോഖ്യാ പട്ടണം പുരാതനകാലം മുതല്ലൂതന്നെ 

സഭാചരിത്രത്തില് വളരെ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചിരുന്നു എ 

നു വിശുദ്ധ വേദംതന്നെ സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു. വിശ്ുദ്ധസ 

ഭയുടെ ആരംഭകാലത്തുതന്നെ അന്ദ്യോഖ്യായില് ധാരാളം 
ക്രിസ്ത്രാനികഠം അധിവസിച്ചിരുന്നു, ക്രിസ്തുവിരു വവ] 



(ന്തി 

ശ്വസിച്ചവക്കു ക്രിസ്ത്രനോികഠം" എന്ന പേര് ലഭിച്ചതു 
ഇവിടെ വച്ചായിരുന്നു. &ര്ശ്ലേം ക്രിസ്തീയ സഭയ്യ 
വിശേഷാല് യഹുദ ക്രിസ്ു ച്ചാ നികഠംക്ഷ മുലസ്ഥാനമായതു 

പ്പോലെ അന്ത്യോഖ്യാ പുറജാതി ക്രിസ്തു പ്ഠാനികളുടെ മാതൃ 

സ്ഥാനുമായിവന്നു.  ിഫാന്മരി. തലവനായ വിശുദ്ധ 

പത്രോസ് അന്യ്യോഖ്യാ സഭയുടെ പ്രഥമാദ്ധ്യക്ഷനായിരു 
നനു. അന്നുമുതതു ഇന്നുവരേയും അന്ധ്യോഖ്യാമേല്ലട്ടക്കാ 

൪ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ശ്ലീഹായുടെ പി൯ഗാമികളത്തെ. 

അത്ത്യോഖ്യാമേലദ്ധ്യക്ഷനെ പൃവ്ൃദേശങ്ങഠംക്കൊക്കയും 

മേലദ്ധ്യക്ഷനായ! നിഖ്യാ സുന്നഹദോസില് വച്ചു നിയമി 

ചൃ. സെലൃകയ, തിഗ്രീസ് , കൈസറിയാ, ദമസ്തോസ് , 
തുറഹായി, രൂ൪, മലങ്കര മുതലായ ഇടവകകഠം ആഭദ്മകാ 
ലം മുതപ്ലെ അന്ത്യോഖ്യാ മേലഭ്ധ്യക്ഷനെ അനുസരിച്ച 

പോന്നു. 

അന്ന്യോഖ്യായില് യഹുദ ക്രിസ്ത്യാനികളും പുറജാ 

ത്രി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉ ംപ്പെടെ രണ്ടുലക്ഷം ജനങ്ങറം ഉ. 

ണ്ടായിരുന്നു. യഹുദ ക്രിസ്തറ പരാനികഠംക്ക് മേലഭ്ധ്യക്ഷനായി 

മാര് ഏവോദ്ദോസ നേയും പുറജാതി ക്രിസ്തു, ന്നികഠംക്കു 

മേലദ്ധ്യക്ഷനായി മാര ഇ നാത്രേസിനേയും ശ്ശ ടിഹന്മാര് 

നിയമിച്ചു. എന്നാ൯ മാര ഏവോദ്ദോസിന്െറ മുര 

ശേഷം മാര ഇഗ്നാത്യോസ് തന്നെ എല്ലാവരേയും ഒരു 

മിച്ചു ഭരിച്ചുപോന്നു. 

ഈ പരി്തു്നറെറ ജന്മദേശം ഏതാണെന്നും മാ 

ു നുടല്പുകമ 1; 0, 
താരെ ളി 



ക് 

നം 

ഭാപിതാക്കന്മാര് പ് എന്നും ശരിയായി അറ രി 
യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം സാര്ഡിനിയായിലുള്ള നോറാ 
എന്ന പട്ടണക്കാരനായിര ക്കണമെന്നു ചില ഗ്രന്ഥകാര 
ന്മാർ ഈഹിക്കുന്നുണ്ടു. ഇദ്ദേഹം യോഗനന്നാ൯ന്ശ്ശ്രീഹായു 
ടെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. ആദിമ ക്രിസ്തു പനോികളിരു 
വച്ചു ഇത്ര ഭക്തിയോടും വൈരാഗ്യത്തോടും ശൃഷ്മാന്ത। 

യോടും വിശുദ്ധസഭയു് വേണ്ടി അക്ഷീണപരി ശ്രമം ചെ 
യ്ക്ിട്ടളളവരില് മാര് ഇഗ്നാത്യോസ് പ്രഥമ ഗണനീയന് 
തന്നെ എന്നു പറയുന്നതില് ഒട്ടും അതിശയോക്തിയി 
ലവ. മാര് ഇഗ്നാത്യോസ് വിശുഭ്ധസഭയുടെ ശൈശവകാ 
ലത്തുണ്ടായ രുന്ന അതിന്െറ സംരക്ഷകന്മാരില് പ്രാമ 

വഹിച്ചു രുന്ന ദേഹം ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ശ്ശ് 
ഫന്മാരുടെ ശിഷ്യയന്മാരിരു വച്ചു യഥാത്ഥ ഭക്തനും പര 
മ സാിദ്ധനുമായിരുന്നു. യോഹന്നാന് ശ്ലീഹായുടെ ശിഷ്യ 

 നായിരുന്നെങ്കിലും മറ൨ ശൂ ഫന്മാരോടും ഇ. ന് 
സാമാന്യം പരിചയമണ്ടായിരുന്നു. മാര് ഇഗ്നാത്യോസ് 
പരിശ്രുഭ്ധ ശ്ശ “ഹന്മാരോട വളരെ ഒടുപ്പമള്ളവനും അവ 
രാ സുവിശേഷത്തിനന്െറ അഗാധമായ ലുണ്ണ ഇഞഞാനം 
അഭ്സിക്കപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു എന്നു വിശുദ്ധ ക്രിസ്പോ 
സ്റ്റം ( ഈവാന്വോസ് ) സാക്ഷിക്കുന്നു. 

മാർ ഇഗ്നാത്യോസന്നു “തെയോഫൊറസ് ! എ 
ന്നു കരടി പേരുണ്ടു. : തെയോഫൊറസ് 3 റമുന്ന പദത്ത! 
നനു “ദൈവവഹന്? എന്നത്ഥമാണു. ഇതിനെ ദൈവ 
ത്താല് വഹിക്കപ്പെട്ടവ൯?” എന്നും “ദ്ദൈവം വഹിപച്പവ 
രം ്യാഖ്യാന ക്കുന്നുണ്ടു. ശ്രദ്ധ ജഗ്നാതേറസി 



പ 

നെ സംബന്ധ ചെയ ഈ രണ്ടു വ്യാഖ്യനേവും അ 

പി 

%ന'ങ്ങാം തിരിഞ്ഞു ഈ ശിശുവിനെപ്പേ പാലെ ആ 

യിത്തീരുന്നില്ല എങ്കില് ദ്ദൈവരാജ്യത്തില് പ്രവേശ പ്പാ 

൯ കഴികയില്ല? നന്നു ജേശുമ് ശിഹാ ഒരു ശിശുവിനെ 

എടുത്തു താഴ്ചയുടേയും റ്റദയന ഫ്ലളങ്കതയുടേയും ഒരു ഉ. 

ത്തമദ്ദഷ്ലാന്തമായ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിതുവെച്പ ശിത്ര 

ഇഗ്നാത്യോസ് ആയിരുന്നു എന്നും അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം 

ദൈവത്താല് വഹിക്കപ്പെട്ടനാണെന്നും ചില ചര ത്ര. 

കാരന്മാര പറയുന്നു. മശിഹായുടെ തൃക്കൈകറം ഇപ്ര 

കാരം അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കയാല് അ 

ദ്ദേഹം അന്ത്യോഖ്യായ ലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായ। അഭിഹ് 

കം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഠം ശ്ൂീഹന്മാര “ അദ്ദേഹത്തിന്െറ. 

തലയിരു കൈവപ്പില്ലെന്നപോലും പറഞ്ഞു ചിലര് ഈ 

അഭിപ്രായത്തെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നു. 

ദ്ദൈവത്തെ മുഴുവനായ! താന് ധരിപച്ച്രിരക്കയാലും 

തന്റ ഹ്ൃദയം ദൈവസ്സ്റേഹംകൊട്ടു നിറഞ്ഞിരിക്ക 

യാലും താന് ദൈവത്തെ വഹിച്ചുവന്? ആണെന്നു മ 
റ൨ ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാര അഭിപ്പായപ്പെടുന്നു. വിശു 

ദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് തന്നെയും ഈ അത്ഥത്തില് ത്രാജന് 

ചക്രവത്തിയുടെ മുമ്പിര തന്െറ പേരിനെ വ്യാഖ്യാന ക്കു 

ന്നതായി തന്െറ സാക്ഷി മരണ വൃത്താന്തത്തിരു കാ 

ണ്അന്നു. 

ക്രിസ്ത്ാന കളെ പല തരത്തിര പീഡി പ്പരക്കയും 

കൊല്ലുകയും ചെയ്ത രുന്ന ആ കാലത്തു ഇഗ്നാത്ോസ് ത 



ക് ര്ംം. 

നെറ ജനങ്ദഠംക്കു വേണ്ട ഉപദേശങ്ങാം നല്കി അവ 
രെ ധൈയ്യപ്പെടത്തി വഴി നടത്തുന്നതില് സദാ ബദ്ധ 

ത്രദ്ധനായി രുന്നു. : ക്രിസ്തുമത വിദ്വേഷിയായ രുന്ന ഡ്ധൊ 

മിഷ്യന് ചക്രവത്തിയുടെ കഠിനമായ മദ്ദനത്തില്നിന്നും 

മറവവം അദ്ദേഹം സഭയെ ധീരധീരം രക്ഷിച്ചു. മരു ക 

പ്പു 'ത്താ൯ തനെറ കുപ്പുലിനെ കൊടുങ്കാറവസമയം ഏതു 

പ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വോ അപ്രകാരം പ്രാത്ഥനയും ഉ 

പവാസവുമാകുന്ന നതൂരത്താലും ആത്മീയ പ്രയത്നങ്ങളു 

ട്രേയും ഉ പദേശങ്ങളടേയും സ്ഥൈയ്യത്താലും ശത്രുവിന്െറ 

ശക്തിയുള്ള തിരമാലകഠംക്െതൊിരായി ആപതഘട്ടങ്ങളി 

ല് അദ്ദേഹം തന്െറ സഭയെ രക്ഷിച്ചു. വിശുദ്ധ വേദ 
വാക്യങ്ങളുടെ ശരിയായ വ്യാഖ്യന്നേത്താല് അദ്ദേഹം വി 

ശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരു ദൈവീക വിളക്കെന്ന 
പോലെ ബ്വല പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവ ൮ സ്ത്രാഭമാ 

യ അദ്ദേഹം നാല്പതു സംവത്സരത്തോളം യം 

സത്യനിഷ്യുയോടുംക്ൂടി സഭയെ ഭരിച്ചു. 

തന്െറ നിയ്യാണത്തോടു അടുത്തു അട്ടേഹം റോമ. 
ഫിലദല്ഫിയാ, സ്തന്നാ, ഒനിസിമോസിന്െറ കീഴുള്ള 

. ഫേസ, ദാമ്മാ എപ്പ്ിസ്ലോപ്പായുടെ കീഴുള്ള മഗ്നേ 
ഷ്യ, പുലേബിയോസിനെറ കീഴുള്ള തരാലിയോസ് എ 
ന്നീ സഭകഠം8ം തന്െറ സതിത്ഥ്യനും സ്റ്റ്ഹിതനുമായ 
വ ശുദ്ധ പോല ക്കാപ്പ്പോസിന്നും ഓരോ ലേഖനങ്ങം അ 
യ.ദയുെണ്ടായി. അവയിരു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിന്െറ 

ദൈവത്വം, കന്യകയുടെ ഗദധാരണം, ദ്ദൈവവും മനു 
ഷ്യൃയനുമായുള്ള നിരപ്പു, സ്വഗ്ഗാരോഫണം, സഭാഭരണം, 

ന 



ചം. 

ഉ പദേശത്തിന്െറ രീതി, ആചായ്യത്വത്തിനെറ മാഹാ 

ത്യം. മ് ശിഹായുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങംകൊണ്ടുള്ള ബ 
ലി, വശ്രൂദ്ധ കബാനകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം എന്നിവയെ 

സംബന്ധിച്ചു എഴുതിയിരുന്നു. റോമയിലെ മെത്രാനാ 
യിരുന്ന വിശുദ്ധ ക്ലീമ്മീസിന്െറ ലേഖനങ്ങളും ഇഗ്നാ 
ത്യോസിനെറ ലേഖനങ്ങളും തമ്മില് ചില വൃത്യാസങ്ങ 

൦ ഉന. ക്ലീമ്മീസ് തന്െറ ലേഖനങ്ങ സഭയുടെ 

നാമത്തിലും ഇഗ്നാത്യോസ് സ്വന്തം നാമത്തിലും അത്രെ 

എഴുതിട്ടുള്ളതു. 
ഇഗ്നാത്യോസിനെറ എഴുത്തുകളില് ചില സ്ഥലങ്ങ 

കില് യോഹന്നാന് ഏവന്൯ശഗേലിസ്ഥായുടെ വാചകരീത് 

യും സമ്പ്യദായവും കാണുന്നുണ്ടു. തനിക്കു സ്വഗ്ലീയ ദശ 

നക്3ഠം ഉണ്ടായതായും പ്രസ്ലാവിക്കുന്നുണ്ടു. എപ്പിസ്ലോ 

പ്യാസ്ഥാനത്തിനെറ മഹിമയും ആവശ്യകതയും വളരെ 

ബലമായി ഇദ്ദേഹം ചുണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു. മേല്ലട്ടക്കാർ, 

പട്ടക്കാർ, ശെമ്മാശന്മാര് എന്ന് മുന്നു സ്ഥാനങ്ങളും ആ 

കാലത്തു നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നു അ ഹം സാക്ഷിക്കു 

നനു. മെത്രാ൯ ക്രടാതെ സഭയില്ലെന്നുക്രടി ഈ എഴുത്തു 

കളില് അഭ്ൃത്ഥിക്കുന്നു. ആ കാലത്തും കത്താവിന്െറ 

അവതാരത്തിനെറ വാസ്മുവത്തെ നിഷേധിക്കയും വിത്തു 

ദ്ഥ കുബാനയുടെ മാഹാത്മൃത്തെ കുറക്കയും ചെയ്യുന്ന ദു 

രുപദേശങ്ങറഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്നെതിരായി അദ്ദേ 
ഹം ഈ ലേഖനങ്ങളില് പലതും എഴുതീട്ടണ്ടു. വിത്തു 

ര്ഥ കന്്ൃകയിരനിന്നുക്ള കത്താവിനന്െറ ജനനവും ക 
്്ാനഭവവും ഉയപ്പ്ം വ ശ്രദ്ധ കുബാനുമൂലം വിശ്വാസി 

കം അവയെ അനുഭവപ്പെടത്മേന്നതും ഇദ്ദേഹം പ്രത്യേ 

൦ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചുിരിക്കസ, 



യ. 1 

ഈ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം അന്ത്യോഖ്യായിലുള്ള ത 

നെറ സഭയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവിക്കയും അതിന്നുവേ 

ണ്ടി പ്രത്യയ കം പ്രാത്ഥിക്കണമെന്നു നിദ്ദേശിക്കയും ചെ 

യ്്ിട്ടണ്ടു. സിമ മതപിീഡ നിന്നു എന്നറിഞ്ഞു 

അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കയും, അയതസഭക ളോടു തന്നോ 

ടൊന്നിച്ച ഈ സംഗതിയില് ദൈവത്തെ സ്തൃതിപ്പാനും 

അവിടേക്കു അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചോ എഴ? 

ത്തുകഠം മുലമോ അവരുടെ സന്തോഷത്തില് പങ്കുകൊ 

ക്ളവാനും ആഖശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായ । കാണുന്നു. ഇ 

ങ്ങിനെ സ്വന്ത ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെക്കുറിച്ചം അയല്സഭക 

ളെക്കറിച്ചും താ൯ വളരെ കരുതലും അന്വേഷണവും ഉ 

കള വനായിരുന്നു എന്നും അവയെ നിഷ്കളങ്കമായി സ്റ്റേഹ 

ച്ചിരുന്നു എന്നും ഈ ലേഖനങ്ങറം സാക്ഷിക്കുന്നു. 

ഇഗ്നാത്യോസ് ഓറജനെപ്പ്ോലെ അഗാധങജ്ഞാന' 

യോ അത്താനാസ്വോസിനെപ്പ്യോലെ വലിയ തക്കശാ 

സ്ത്രിയോ യവുസേബിയോസിനെപ്പോോലെ വലിയ പ 

ണ്ഡിതനോ ആയിരുന്നു എന്നു വിചാരിപ്പാ൯ പാടില്ല. 

എന്നാല് ഒരു വൈദിക മേലഭ്ധൃക്ഷന്നു ആവശ്യമുള്ള ദ 

രണനൈപുണ്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. താന് അസാമാ 

൬ ഭക്തനും ലോകത്തെ അശേഷം കൈവെട് ഞ്ഞവനം 

ആണെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണ് . സഭാചാരങ്ങളിലും ശ്രു 

ശ്രുഷകളലും വിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസിന്ന തുല്യമായി വൃ, 

ണ്ണ അഭ്യാസം മററാക്കും ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. 

ഈ വഗ്തുദ്ധ൯ സ്വഗ്ലീയ സംസശ്ശൃത്തിന്നു അതി 



യോഗ്യനായിതീ ന്നു. തനിക്കു അനേകം ദശനങ്ങറം ഉ. 

ണ്ടായിട്ടണ്ടു. തിയ്കുടുത്തവരുടെ, അതായതു വിശുദ്ധ മരു 

തന്മാരുടെ മറവായിരുന്ന അനേക സംഗതികളെ വിഗ്തു 

ദ്ധ സഭയ്യു,, ഇ ഹം വെളിപ്പെടുത്ത.. തനിക്കുണ്ടായ 

ദശനങ്ങളിര ഒന്നില് തയ്കരടടത്ത ദൈവദ്ദൂതഗണങ്ങറം 

സ്വഗ്ലത്തില് രണ്ടു ക്രട്ടമായി നിന്നു ദൈവത്തെ സ്തതിക്കു 

ന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. വിശുദ്ധ സഭയിലും ആരീ 

തി അ ഹം നടപ്പാക്കി. ഇതിനാലും ഇതുപോലെയു 

കള മററനേകം സംഗതികളാലും വിശുദ്ധ മൂതഗണങ്ങളു 

ടെ പേരി൯പ്രുകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്നും തിയ്കരടുത്തവന് 

(നൂറൊനൊൊ) എന്ന പേര് വന്നു. 

വിത്ുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് കത്താവിന്നുവേണ്ടി സാ 

ക്യിമരണം പ്രാപിപ്പാന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാ 

താന് മ് ശിഹായുടെ സത്യസ്ന്റേഹത്തില്നിന്നു വ് ണുപോ 

കയും സ്ഥാനത്തിനെറ പൃണ്ണതയിരു നിന്നു അന്യനായി 

തീരുകയും ചെയ്താന് ഇടവന്നേക്കുമോ എന്നു വിചാരിച്ചു 

ചിലപ്പ്പോഴൊക്കയും തനിക്കു ഭയമണ്ടാകാവണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല് പരിശുദ്ധനെറ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ ദൈ 

വം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആത്മാവിനെ സാക്ഷിമരണംമുലം 

സ്വികരിപ്പം൯ ഇടയായി. $ 

ക്രിസ്തുമത വിദ്വേഷിയായിരുന്ന ട്രാജന്ചക്രവത്തി 

(തറിയാനോസ് ) തന്െറ രാജ്യഭാരത്തിനെറ പത്തൊമ്പ 
താം വഷം സ്ത്ിത്തിയരേയും ദേക്ക്യരേയും (8൧ ൪ 

ലവ്ചദ) മറ൨ പല ജാതികളേയും ജയിച്ചു ക്രമേണ ഉയ 



കിം 

൯. എന്നാര് ദൈവഭക്തര് എന്നു പറയുന്ന ക്രിസ്ത്്യാ 
നികളെ ക് ഴടക്കാത്തപക്ഷം തനിക്കു സി. ് ധിപ്പിട്ടുള്ള ജു 

യങ്ങളെല്ലാം ക്വേലം നിസ്സറാരങ്ങളാണെന്നുള്ള ഒരു വി 

ചാരം ചര്രവത്തിയില് കടന്നുകൂടി. അതുകൊണ്ടു വിഗ്ര 

. ഹങ്ങളെ സേ വിപ്പാ൯ ക്രിസ്ത പാന കളെ നിബന്ധിക്കണ 

മെന്നും അവരും മറവ ജാതികളെപ്പോലെ വിഗ്രഹങ്ങറഥം 

ദ്ദ നിവേദി.ണെമെന്നും അതിന്നു മനസ്സില്ലത്തേവരെയെ 

ല്ലാം പിഡിപ്പ്പിക്കണമെന്നും അവരുടെ മേല് മരണശി 

ക്ഷ നടത്തണമെന്നും ചക്രവത്തി തിരുമാനിച്ചു കല്പന അ 

യച്ഛു. തന്നിമിത്തം ക്രിസ്ത്രരനികഠംക്കു വലിയ പിഡയു 
ണ്ടായി. 

അക്കാലത്തു ചക്രവത്തി അമ്മനായക്കാരുടേയും പാ 

ത്ത്യാക്കാരുടേയും നേരെ യുദ്ധംചെയ്ത്ാ൯ പോകയായിരു 

“ന്നു. അന്തേ ാഖ്യായില്ക്രടിയായിരുന്നു യാത്ര. ചക്രവത്തി 
ജ് 

അന്ദ്യോഖ്യായിരല് എത്തിയപ്പോഠം അവധിടത്തെ ക്രി 
സ്ത യാനികളെ. വിഗ്രഹങ്ങളെ സേധഖിപ്പാ൯ നിബന്ധിക്കു 

ന്നതിന്നും അതിന്നു വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ കൊലചെയ്ത 

ന്നതിന്നും ഒരുങ്ങി. 

ആ സന്ദര്ത്തില് ക്രിസ്തു പ്നോികഠം ആകപ്പാടെ പ 
രിഭൂമിച്ചു. തന്െറ പ്രേമഭദാജനങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടാവസ്ഥ 
യില് ഇഗ്നാത്യോസ് സന്താപനിമഗ്നനായിതീന്൯. ഇര 
കഠിനപര് ക്ഷയില് തന്െറ ജനം അകപ്പെട്ടുപോയേക്കു 
മെന്നും സത്യദൈവത്തെ വിട്ടു അസ്ലദേവന്മാരെ വന്ദീ 

ച്ചേക്കുമെനസ്സം ഉള്ള ഭയം അദ്ദേഹത്തിന്നു ശക്തിയായി ഉ. 



ഷം 1 4) 

ണ്ടായി. ചക്രവത്തിയുടെ കോപത്തെ ഏതുവിധമെങ്കി 

ലും ശമിപ്പിച്ചു തന്െറ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കണ 
മെന്നു അദ്ദേഹം തീച്ചയാക്കി. ഒടുവില് തന്െറ ജീവ 
നെ തന്നെ ബലി കഴിച്ചേക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടു 
കരടി കുപിതനായ ചക്രവത്തിയുടെ സന്നിധിയില് ജൂ 

ഗ്നാത്യോസ് ഹാജരായി. 

(ക്രിസ്ത്്യാനികളുടെ നേരെയുണ്ടായ ഈ പിഡയെ 

പററിയും ഇഗ്നാത്യോസ് ചക്രവത്തിയുടെ മമ്പില് ഹാജ 

രായതിനെപററിയും മറെറാരു ഐതിഫ്യം ഉണ്ടു. ഒരി 

ക്കല് ചക്രവത്തി അന്ധ്യോഖ്യായെ സന്ദശിപ്പാ൯ ചെന്ന 

പ്പോഠം അവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടാകയും തന്നിമിത്തം പ 

ല നാശങ്ങളും ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. തനെറ പ്രജകളില് 

ഒരു ഭാഗക്കാരായ ക്രിസ്ത്ലപ്യാനികഠം താന് വന്ദിക്കുന്ന ദേ 

വന്മാരെ വന്ദിക്കയും അവക്കു ബലികഴിക്കയും ചെയ്യാ 

ത്തതിനാലാണ് ഈ അനിഷ്ടസംഭവമുണ്ടായതു എന്ന 

വിശ്വാസത്തിന്മേല് ചക്രവത്തി ക്രിസ്തു പനികളെ പ് 

ഡിപ്പിക്കുവംന് തീല്ചയാക്കി. അവരുടെ മേലഭ്ധ്യക്ഷനാ 
യ ഇഗ്നാത്യോസ് നെ വിളിപ്പിച്ചു) 

ഡൊമിഷ്യന്െറ പ ഡകളില്നിന്നും മറവം അ 

ന്ത്യോഖ്യാസഭയെ രക്ഷിച്ച ഈ ധീരയോദ്ധാവിനെ വി 

ളിപ്പിച്ചതു അദ്ദേഹത്തെകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജ 

നങ്ങളെക്കൊണ്ടും യേശുമ് ശിഹായെ ഉപേക്ഷിപ്പിച്ച് 
വിഗ്രഹങ്ങളെ സ്വധിപ്പിപ്പാ൯ ആയിരുന്നു. ഇഗ്നാത്യോ 

സിനെറ മതത്തുഷ്ഠ്രാന്തിയെച്പുററി നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹില്ഛുി 



രുന്ന ചക്രവത്തി ആ പരിശുദ്ധനോട ഇപ്രകാരം ചോ 

ദിച്ചു:; -. 

തുപ്ദ്രവിയായ പിശാചെ! എനെെറ കല്യനകളെ 

ലംഫ്വിപ്പാന് ഉത്സാഹിക്കയും നിന്െറ ദൃഷ്ഠാന്തങ്ങളാരു 

മറവള്ളവരെ നാശത്തിലേക്കു വഴിനടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന 

വന് ന് തന്നെയോ??? 

ഇഗ്നാത്യ്യോസ് --- തിയോഫറസിനെ “ഉപദ്രവി 

യായ പിശാച? എന്നു ന് അല്ലാതെ ആരും വിളിക്കയ। 

യില്ല. നി ആരാധിക്കുന്ന പിശാചുക്കളും അശുദ്ധാത്മാ 

ക്കളും ദ്ദൈവഭൂത്യന്മാരില്നിന്നു വളരെ ദൂരം ആകുന്നു. ദുഷ്ട 

ന്മാക്ദം അശുദ്ധാത്മാക്കഠംക്കും എന്നെക്കൊണ്ടു വലിയ 

ഉപദ്രവമാകയാല് ന് എന്നെ അങ്ങിനെ വിളിച്ചതാ 

ണെങ്കില് ഞാന് ആ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഞാന് ദൈ 
വവഫഹകനായ തെയോഫിറോസാകുന്നു. എന്തെന്നാല് 

സ്വഗ്ലത്തില് വസിക്കുന്ന വനായ മ് ശിഹാരാജാറു എന്നി 

അ ഉണ്ടു. അതിനാല് ഞാ൯ ഇപ്രകാരമള്ള ശത്രുക്കളെ 

യെല്ലാം നിമ്മ ലമാക്ക ദളെയുന്നു. 

ചക്രവത്തി--- ദൈധവഫന് എഎന്നു പറഞ്ഞാല് 
ആരാണ് ? ം 

ഇഗ്നാത്യോസ് -- മ്ശിഹാ ആരുടെ ഹൃദയത്തില് 

൭ ണ്ടോ അവന് തന്നെ ദൈവവഫന്. 

ചയ്രവത്തി-- ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടു യുദ്ധംചെയ്തു 

ഞങ്ങളെ രക്ഷ ന്നേ ഞങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ ഞങ്ങറം ഞ 
തി 



പം 

ങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ന് ആളയ 
ന്നില്ലയോ? 

ഇഗ്നാത്യോസ് -.. ജാത കളുടെ പിശാചുക്കളെ ദേ 
വന്മാര് എന്നു വിളിക്കുന്നതില് അങ്ങു തെറാിപ്പ്പോയിരി 
ക്കുന്നു. അവര് ദ്വേന്മാര് അല്ല പിശാചുക്കം ആണ്. 

ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും 
സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഒരുവ൯ അത്രെ. അവനെറ പൃത്രനാ 

യി ഏകജാതനായ യേശ്ുമ് ശിഹാ ഒരു൨൯. തനെറ രാ 

ജിതം ഞാന് അനുഭവക്ദകയും ചെയ്യുന്നു. ലം 

ലക; പൊന്തിയോസ് പി്ലാത്തോസിനെറ 

നാളുകളില് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ആളെ ഉദ്ദേശിപ്പാണോ ന 

പറയുന്നതു? 

ഇഗ്നാത്യോസ് -- അതെ. പാപത്തേയും അതിരനെറ 

ഉത്ഭവത്തേയും കുരിശിക്കയും ദുഷ്ണുപിശാചുക്കളെ കററ 

പ്പെടുത്തി തന്നെ ഹദയങ്ങളിരു വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ 

പാദമ്ങഠം 8 കീഴ് അരെ അടിമപ്പെടുത്തുകയും ചെ 
സ്ത്വനെ തന്നെ. 

ചക്രവത്തി--- അങ്ങിനെ ആണെങ്കില് ര്രുശാക്കപ്പെ 

ട്ട യേശുവിനെ ആണോ ന് നിന്നില് ധരിച്ചിരിക്കു 
ന്നതു? 

ഇഗ്നാത്യേ:സ് -- അതെ --നിശ്ചയമായും അങ്ങിനെ 
തന്നെ. എന്തെന്നാതു “ഞാന് അതില് വസിക്കയും ന 

ക്കയും ചെയ്യു?” മെന്നു എഴ്തപ്പെട്ടിരമമന്നു. 



ക ( 

0; ക്രിസ്തുമത വിരോധിയായ തന്െറ മുമ്പില് ക്രിസ്തരവി 

നെ ഏറവപറയാന് ദൈവദാസനായ ഇഗ്നാത്യോസ് കാ 

ണിച്ച ധീരതയില് ചക്രവത്തി കോപിച്ചു. അദ്ദേഹം 

ഉടനെതന്നെ ഇപ്രകാരം വിധി കല്ലിച്ചു. 

ശൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ തന്നിരു വഹിക്കുന്നു എന്നു 

അഭിമാനിക്കുന്ന ഇഗ്നാത്യോസ് ഇരുമ്പു ചങ്ങലകളാല് 

ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഒരു കാവല് പട്ടാളത്തോടുക്രടി 

മഹാനഗരമായ റോമയി ലേക്കു കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും 

അവിടെ ക്രൂരമൃഗങ്ങം൭ ആഹാരമായി ഇട്ടു കൊടുക്ക, 

പ്പെടുകയും വേണം. അവനെ മൃഗങ്ങറം തിന്നുന്നതു ന 

മ്മുടെ ജനക്ങറം കണ്ടു ഉല്പസിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. ?? 

എന്നാല് പരിശുദ്ധന് ഈ വിധി കേട്ട ഉടനെ ഇ 
പ്രകാരം അട്ടഫസിച്ചു: യജുമാനനായുള്ളോവെ! നി 

ഒറ പരിപുണ്ണൂ സ്റ്റേഹത്തിന്നു എന്നെ യോഗ്യനാക്കുക 
യും നിന്െറ ശ്ലീഹാ ആയ മാര് പെൌമുസിനെ നി ബ 

ഹുമാനിച്വ ഇരുന ചങ്ങലകളാല് തന്നെ എന്നെ ബ 

ഹുമാനിക്കയും ചെയ്തതിനാല് ഞാന് നിന്നെ സ്തൃതിക്കു 
ന്നു. 3? 

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ആറ്ഹ്റാദചിത്തനായി വിശുദ്ധ 

ഇഗ്നാത്യോസ് ബദ്ധപ്പെട്ട ചങ്ങല വാങ്ങി അതിനെ ചും 
ബിച്ചു തന്െറ കൈത്തണ്ടമേരു ധരിച്ചു. തനന്െറ സ 

ഭയെ കത്താവില് ഭരമേല്ലിച്ചുകൊണ്ടു കണ്ണനിരുകളോടു 

ൂടി അതിന്നുവേണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചു. അനന്തരം മ്രൂരമൃഗ 

ങ്ങറം.ക് ഇരയാക്കേണ്ടതിന്നു റോമയുടെ ക്രൂരന്മാരായ പ 

9% 



ലം 

ട്ടാളക്കാരാല് താന് റോമയിലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പോക 

പ്പെട്ട. 

അന്നു പരിശുദ്ധന്നു എണ്പതു വയസ്സു പ്രായമുണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഈ വയോവൃദ്ധനെ അത്ത്യോഖ്യായിതനിന്നു 

റോമയിലേക്ക ഒരു ദിഘയാത്ര ചെയയിച്ചശേഷം കൊല്ല 

വാന് വിധിച്ചതു എന്തിനാണെന്നു പല വിദ്വാന്മാരുടേ 

യും ആലോചനാവിഷയമായിട്ടുണ്ടു. ക്രേശഭൂയിഷ്ഠമായ 

ഈ ദീ൪ഘ്വയാത്രകൊണ്ടു ഈ പ്രായകാലത്തു ഇഗ്നാത്യോ 

സ് കുറെ അധികം കഷ്ടപ്പെടണമെന്നായിരിക്കാം ചക്ര 

വത്തി ഉദ്ദേശിച്ചതു. ഒരു പക്ഷെ റോമയിലേക്ക എ 

ത്തൃമ്പോഭെക്കും ഇടയ്യു്ൃണ്ടാകാവുന്ന നിരാശയും മറവം ഇ 

ഗ്നാത്യോസിനെ അയവനെറ വിശ്വാസത്തിതനിന്നു വൃതി 

ചലിപ്പിക്കുമെന്നും അങ്ങിനെ ഇഗ്നാത്യോസ് ദേവന്മാരെ 

വന്ദിപ്പാനും അവക്കു ബലി കഴിപ്പാനും ഒരുങ്ങുന്നപക്ഷം 

അവനെ മരണത്തില്നിന്നു വിടുവിക്കണമെന്നും ചക്രവ 

ത്തി വിചാരിച്ച്ിരിക്കാം. അന്ദ്യോഖ്യായിത്വെച്ചു കൊ 

ല ചെയ്യുകയാണെങ്കിയ അദ്ദേഹത്തെ പിതാവായി അം 

ഗീകരിച്ചിരുന്ന അസംഖ്യം ജനം അധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 

തുകൊണ്ടു അവര് അദ്ദേഹത്തിന്െറ മരണം വലിയ ബ 

ഹുമാനമായി കരുതുകയും അവക്കു തന്മുലം ഉയച്ചു ഉ 
ണ്ടാകയും ചെയ്യുമെന്നും അതിനാത അവിടെ വെച്ചു 

കൊല്ലപ്പെടാതെ റോമയി ലേക്കു അയക്കണമെന്നുംക്രടെയു 

ണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിസദാംഗങ്ങം ചക്രവത്തിയോട തആആ 

ലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്തതു കൊണ്ടാണെന്നു ഒരു ഗ്ര 

ന്ഥകാരന് പറയുന്നു. ഈ ദീര്ഘയാത്രയില് കടന്നുപോ 



മം 0)... 

കുന്ന എല്ലാ രാജ റു ങ്ങളിലും ഉളള ക്രിസ്തു പ്നോികറഠം ഈ ൮൮ 

ദ്ധാന് അനുഭയിക്ടന്ന കുഷ്ണൃതകഠം കണ്ടു ക്രിസ്തുവിനെ ൭. 

പേക്ഷിച്ചു ദേവുന്മാരെ സേവിക്കുമെന്നും അവര് അഭി 

പ്രായപ്പെട്ടിരിക്കാം. 

എന്നാരു ദൈവമോ, തനിക്കുവേണ്ടി മരണത്തെ 

സ്വയം വരിക്കാന് സന്നദ്ധനായി പോകുന്ന തനെറ ദാ 

സനെ ഈ യാത്രയില് അനേകം രാജ്യക്കാരും കണ്ട് അ 

വരുടെ വിശ്വാസത്തില് സ്ഥിരപ്പെടേണ്ടതിന്നും ധൈ 

യ്യമവലംബിക്കേണ്ടതിന്നും ഉദ്ദേശിച്ചു. 

ഇഗ്നാത്യോസ് നല്ല ഒരുക്കത്തോടും വലിയ സന്തോ 

ഷത്തോടും കഷ്ടതകളെ സഹിക്കുന്നതിന്നുള്ള ആഗ്രഹ 

ത്തോടും അന്ധ്യോഖ്യായെ വിട്ടു. പിന്നെ ഒരിക്കലും കാ 

. ണാത്തവിധത്തില് അവസാനകാഴ്ച കണ്ടു തന്നെ വിട്ട 

പിരിയുന്ന ജനക്കൂട്ടം എത്ര ദഃഖത്തോടെ തെറ മുഖ 
ത്തുനോക്കി! പൌലൃസും ൭ ന്നബാസും കുപ്രോസു ദ്വീപി 
ലേക്കു പോയപ്പ്പോഠം വിട്ടുപോയ സ്ഥലമായി അത്ത്യോ 

ഖ്യായിരനിന്നു പതിനാവനാഴിക ദൂരത്തില് സ്ഥിതിചെ 
_ യുന്ന ഒരു തുറമുഖമായ സെലുക്യായില് എത്തി. അചി 

ടെനിന്നു കുപ്പുത കയറി വളരെ പ്രയാസങ്ങഠം സഹിച്ച 

ശേഷം പ്രസിദ്ധ നഗരമായ സ്കന്നായില് ചെന്നുചേന്നു. 
അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കപ്പ്ലി 

ല്നിന്നിറങ്ങി അവിടത്തെ എപ്പ്റിസ്ലോപ്പ്രായും തന്െറ 
സതിത്ഥ്യനും സ്റ്റേഫിതനും ആയിരുന്ന പോലിക്കപ്പ്യോ 

സിനെറു അടുക്കല് പോയി. 



0... 

വിശുദ്ധ പോലിക്കപ്പോസു ഈ സമയത്തു ഇഗ്നാ 

ത്യോസിനെ കാണുന്നതിന്നു അത്യയഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കു 

യായിരുന്നു. അട്ടേഹം ഇഗ്നാത്യോസിനെ കണ്ടു വളരെ 

സന്തോഷിച്ചു. ഇഗ്നാത്യോസിന്െറ ത്രേഷ്യമധൈധയ്യത്തി 

ന്നും ഒരുക്കത്തിന്നും താനും ഒരു ക്രട്ടുകാരനായിതിരുവാന് 

സംഗതിയാക്കേണമെന്നു അദ്ദേഹം ദ്ദൈവത്തോടു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു. അന്നു വിശുദ്ധ പോലിക്കപ്പ്പോസിന്നു ഏകദേ 
ശം നാല്പതു വയസ്സ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തി 

നെറ പ്രസന്നമുഖവും വിശ്വാസസ്ഥിരതയും വിശുദ്ധ ഇ 

ഗ്നാത്യ്യോസിനെ ആ ഘട്ടത്തിയ അത്യധികം സന്തോഷി 
പ്യിക്കയും ധൈയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി വിശുദ്ധ ഇ 

ഗ്നാത്യോസ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടു. 

ഈ യാത്രയില് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങള്ലും ഉള്ള സഭക 

കിലെ എപ്പിസ്ലോപ്പുന്മാരും പട്ടരും ശെമ്മാശന്മാരും 

അനേകം ആളുകളും വിശുദ്ധനന്െറ ആധശ്യങ്ങളെ നിവ 

ത്തിക്കുന്നതിന്നും തന്നെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നതിന്നും തന്നില് 

നിന്നു ആശിവ്യാദങ്ങഠം ലഭിക്കുന്നതിന്നും തനിക്കു കിട്ടി 

യ വരത്തിത് പജ്കകൊള്ളന്നതിന്നും ആയി അദ്ദേഹത്തെ 

വന്നുകണ്ടു. ഇവര്വശംതആണു ഓരോ സഭയ്യം ഉള്ള 

തെറ ലേഖനങ്ങറം വിശുദ്ധന് കൊടുത്തയ പുതു. ഈ 
യാത്രയില് അദ്ദേഹം നേരിട്ട നല്കിയ ഉപദേശങ്ങളും 

അത്യന്തം ഹൃദയഡ്ലതക്കകളും ചരിത്രപ്രധാനങ്ങളും ആ 

ണ്. ആ പരിശുദ്ധനന്െറ ചില വാക്കുകഠം താഴെ ഉ. 

ഭ്ധാരിക്കുന്നു. 

€നിങ്ങം എല്ലാ മനുഷ്യക്കുംവേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാ 



4.91. 

ത്ഥിച്ചകൊണ്ടിരിക്കന്നതില് ഞാന് സന്തോഷിക്കുന്നു. നി 

ങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളാല് അവക്കു ഏററവും നല്ല പ്രബോ 

ധനം കൊടുപ്പാ൯ നിങ്ങറംക്കു കഴിയും. അവരുടെ കോപ 

വികാരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശാന്തതയാലും അവരുടെ ഗപ്ി 

നെ നിങ്ങളുടെ വിനയത്താലും അവരുടെ ശകാരങ്ങളേ 

യും ശാപങ്ങളേയും നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനയാല്ം നിങ്ങഠം 

തടുക്കുവി൯. ഞാന് ചങ്ങലകളെ വഹിക്കുന്നതു യേത്തു 

വിന്നുവേണ്ടിയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനുയുടെ ഫല 

ത്താൽ മഹത്വമുള്ള ഒരു ഉയപ്പ്രിനെ ദൈവം എനിക്ക 
നല്യമാറാകട്ടെ? 

' പരിശുദ്ധന് പോലിക്കപ്പോസുമായി അല്ലദിവസ 

ങ്ങറം താമസിച്ചു. കാട്ടമൃഗങ്ങളാത കൊല്ലപ്പെട്ട ഈലോ 

കത്തില്നിന്നു വാങ്ങി വേഗം മശിഹായുടെ സന്നിധിയി 

 ആ.കാണപ്പെെടുവാ൯ അദ്ദേഹം വാഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. തന്െറ 

തടത്തില് തനിക്കു ജയംസിദ്ധിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി 

പ്രാത്ഥിക്കണമെന്നു തന്നെ കാണാന് വന്നിരുന്ന ജനങ്ങ 

ളോടു അദ്ദേഹം ആശശ്യപ്പെട്ടു. തന്നെ കാണാന് വന്നതി 

നനു അവക്കും അവരുടെ സഭകഠാക്കും പ്രതിഫലം ക്രൊടു 

ക്ഴവാ൯ പരിശുഭ്ധ൯ ദ്ദഖത്തോടു പ്രാത്ഥിച്ച. അവ്വ 

ക്ര തന്നോടുള്ള സ്റ്റേഹവും അവര് തനിക്കു ചെയ്യുന്ന ശര 

ശ്രുഷയും കണ്ടു തന്െറ പോരാട്ടത്തിന്നു വല്ല തടസ്ഥവും 
സംഭവിശ9മോ എന്നും കത്താവുമായുള്ള ഐ്ഐെകൃത്തിരുനി 

ന്നും സ്റ്റേഹത്തിതനിന്നും പിന്മാവകയും താ൯ എന്തുസം 

ഗതിയ്ക്ക്രായി ബദ്ധപ്പെട്ടപോകുന്നുവോ ആയ്ക്ിരനിന്നു വി 

ന്മാവുകയും ചെയ്യുമോ എന്നും പരിഗ്ുദ്ധന ഭയപ്പെട്ടു. ഏ 



ളു 

ന്തെന്നാല് ജനങ്ങഠം8 തന്നോടുള്ള വാത്സല്യം അത്ര അ 

ധ്രികമായിരുന്നു. 

തത്സമയം റോമായിലെ സഭയ്യു്, പരിശുദ്ധന് ഒരു 
ലേഖനംള്എഴുതി. അതില് അവസാനഭാഗത്തു ഇപ്രകാരം 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഹം എനിക്ക ദോ 

ഷം ചെയ്യേക്കുമോ എന്നു ഞാ൯ ശങ്കിക്കുന്നു. എന്തെന്നാ 
ല് നിങ്ങഠംക്കു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പാ൯ പ്രയാ 

സമില്ല. എന്നാരു എനിക്കോ ദൈവത്തെ നേടുവാ൯ മ 

ഹാ പ്രയാസമാണു . ആയതിനാരു എന്െറ വിടുതലി 

ന്നായി നിങ്ങഠം ശ്രമിക്കേണ്ട. നിങ്ങഠം ഇപ്പ്പോം അട 

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കില് ഞാന് ദൈവത്താല് കൈക്കൊ 

ളള പ്പെടം. എന്നാരു നിങ്ങഥം എന്റെറ ശരീരത്തോടുള്ള 
സ്റ്റേഫത്തെപ്രതി എന്നെ ധിടുധിപ്പാന് പ്രയത്തിക്കുന്നു 

എങ്ക ഞാ൯ ഇനിയും എനെറ ഓട്ടത്തെ ഓടേണ്ടതാ 

യി വന്നുക്രടം. ,ദൈവത്തിന്നായി സമ പ്രിക്കപ്പെടുവാന൯ു 

നിങ്ങഠം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നതിനേക്കാഠം വലിയ ഒ 

രു ഉപകാരം നിങ്ങഠം എനിക്ക ചെയ്താനില്ല. ഇപ്പ്യോഠം 

ബലിപീഠം തയ്യാറാക.്കിയിരിക്കയാണ് . നിങ്ങം ഇപ്പോ 

ഠം എന്നോടു സാദഭോചിതമല്ലാത്ത സ്നേഹം കാണിക്കരു 
തെന്നു ഞാന അപേക്ഷിക്കുന്നു. വന്പമൃഗങ്ങറംക്ക ആഹാ 

രമായി തിരുവാ൯ നിങ്ങം എന്നെ അനുവദിക്കുകയും 

കൈവെടിയുകയും വേണം. തന്നിമിത്തം ഞാ൯ ദൈഖ 

ത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഞാ൯ ദൈഖത്തിനെറ കോതമ്പാകു 

ന്നു. ഞാ൯ ക്രിസ്തൂവിന്െറ അപ്പമായി തീരുന്നതിന്നു മുഗ 

ങ്ങളുടെ പല്ലകളാതു ഞാ൯ പൊടിക്കപ്പെടട്ടെ. ആയത മ് 



വിച 

ശിഹാ ആകുന്ന നൈമ്മല്യ അപ്പുത്തെ ഞംന് കണ്ടെത്തു 

വാനായിട്ടാകുന്നു. മുഗങ്ങഠം എനിക്ക ശവക്കഴിയായി തീ 
രട്ടെ. ഇക്കായ്യത്തില് നിങ്ങം എന്നോടു ക്ഷമിക്കേണം. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് എനിക ലാഭകരമായതിനെ ഞാ 

ന് അറിയുന്നു. എന്നെ കിറിത്തിന്നുവാനിരിക്കുന്ന വന 

മൃഗങ്ങളെ കാണ്മാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

ഞാന് ഇപ്പ്യോഠം യേശുമ് ശിഹായുടെ ഒരു ശിഷ്യ 

നായിതിരുവാന് ആരംഭിക്കുന്നു. മ് ശിഫായെക്കുറ്ച്ചുള്ള 

സന്തോഷത്തിതനിന്നു യാതൊന്നും എന്നെ പിന്തിരിക്ഷ 

കയില്ല. അഗ്നിയും കുരിശും എനെറ മേരു വരട്ടെ, വന്ദ്യ 

മൃഗങ്ങളുടെ സംഹങ്ങറം എന്നെ എത്ൃക്കട്ടെ. എനറെറ 

അസ്ഥികഠം ഒടിയട്ടെ. എന്െറ അവയവങ്ങം വേര് 
തിരിയപ്പെടട്ടെ. എന്റെറ ശരീരം നിശ്ശേഷം വേര്തിരി 

 ക്കപ്പെടട്ടെ. പിശാചിനെറ ക്രുരമദ്ദനങ്ങള്ം എല്ലാംതന്നെ 
എനെറമേല് വരട്ടെ. എന്നാലും യേശ്തുമ് ശിഹായില് 
ഞാ൯ സന്തോഷിക്കും. സുറിയാമുതത റോമാവരേയും ക 

ടലിലും കരയിലും രാവും പകലും എനെ പോരട്ടം മു 
ഗസ്വദാവികളോടുക്രടെയാകുന്നു. പുള്ളിപ്പലികളായ പ 

ത്തൃപട്ടാളക്കാരോടുക്രടെ ഞാ൯ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഞാന് അവക്ക് നന്മചെയ്യുന്തോവം അവര് എനിക്ക ദ്രോ 
ഹം ചെയ്യുന്നു. മുഗങ്ങഠം വേഗം എന്നെ ഭക്ഷിപ്പാനാ 

യിട്ടു ഞാ൯ അവയെ കോപിപ്പിക്കും. 

ഈലോകവും അതിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഹറനാക്കു 

യാതൊരു ലാദവൃയം നത്കാത്തവയാണ് . അതിലെ രാജി 



ശം 

തയും താല്ല്ാലികമായ അതിലെ അധികാരവ്യം ഏതും 

ഇല്ല. ഭൂമിയുടെ അവൃതിവരെയും ഞാന് രാജ്യഭാരംചെ 

യയന്നതിനേക്കാഠം യേശുമ് ശിഹായിക്കുവേണ്ടി മരിപ്പാ൯ 

സാധിക്കുന്നതു എനിക്കു അധികം ലാഭമാകുന്നു. അതി 

നെ ഞാന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുംചെയ്യുന്നു. വെടിപ്പും സത്യ 

റ്യമളള പ്രകാശത്തെ നേടുവാനായിട്ടു എന്നെ നാങ്ങറം 

കൈവിടുവി൯. ഈലോകത്തിനന്െറ ആഹാരങ്ങളിലോ 

സത്തോഷത്തിലോ എനി 9ിഷ്ണമില്ല. ദാവിദിന്െറ ഗോ 

തൂത്തിതനിന്നുള്ള യേശുമ് ശിഹാഴുടെ ശരീരമാകുന്ന ദൈ 

വത്തിനെറ അപ്പത്തെ ഭക്ഷിപ്പാ൯ ഞാന് ആഗ്രഹിക്കു 

ന്നു. അവരെറ രക്തത്തെ പാനംചെയ്ക്കാനും ഞാന് ആ 

ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അരിഷ്ലോകത്തില്ു ജീവിപ്പാ൯ എ 

നിക്ക ആഗ്രഹമില്ല. സുറിയായിലെ സഭയെ പ്രാത്ഥന 

യിർ ഞാന് ഓാക്കും. എനിക്കുപകരം യേശ്ുമിശിഹായാ 

കുന്ന ദൈവം ഇന്നു അതിനെറ ഇടയനാകുന്നു. നിങ്ങ 

ളുടെ സ്നേഹവും അതിനെറനേരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അ 

വസാനംവരെയും സൌട ഖ്യമു്ള വരായിരിപ്പി൯. കൃപ നി 

ങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരി ട്ടേ. തആമ്മീന്൯ 

തന്െറ സാക്ഷിമരണത്തിന്നു അല്ലം വിരോധദാ 

വം പ്രദരിപ്പിച്ച റോമയിലെ ജനങ്ങളെ തന്റ ലേഖ 
നംമൃലം ധൈയ്യപ്പെടുത്തിയശേഷം പരിശുദ്ധന് സ്തന്നാ 

യിഠാനിന്നു പുറപ്പെട്ട തെറ മുന്ഗാമിയായ വിശുദ്ധ 

പൌലൃസ് ബന്ധന സ്ഥനായി റോമയിലേക്കപോകുമ്പോ 

റം ഇറങ്ങിതാമസിച്ച സ്ഥലമായ ത്രോവാസിരു എത്തി. 

അവഖിഭെനിന്നു വിശൂദ്ധ പെരലുസിനെറ യാത്രാസ്ഥ 



൭൭. 

ലങ്ങളാകുന്ന നീയാപോലീസ് ., പീലിപ്പ്ിയാ മുതലായ 

നഗരങ്ങളിരുക്രടി കരവഴി ഒപ്പ്രീദാമനസിന്നു സമീപമു 

കള എഫിീറോസില് ചെന്നു... വീണ്ടും അദ്രിയാററിക്ക് ക 
ടലില്ക്രൂടി കപ്പുല്വഴി അനേകം ദ്വീപുകളേയും പട്ടണ 

ങ്ങളേയും കടന്നു ഇത്തല യുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണ 

ത്തില് എത്തി. അവിടെനിന്നും തീരംചേന്മ വടക്ക് 

പുത്തിയോലി എന്നുപേരുള്ള ഒരു നശഗരത്തിന്നുസമീപം 

വന്നപ്പോഠം വിശുദ്ധ പൌലൂസ് ഇറങ്ങി റോമായിലേ 
ക്ര പോയ ആ സ്ഥലത്തുതന്നെ ഇറങ്ങുവാന് പരിശുദ്ധന് 

ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാല് കാറ പ്രതിക്രലമാകയാര കുപ്പ 

ല് കരയ്യല അടുപ്പിക്കുവാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട കാ 

റ൨ അനുക്രലമായപ്പ്യോഠം കപ്പുര നേരെ ഓദി വേഗത്തി 

ല് റൈറബര് നദീമുഖത്തു എത്തി കരയ്മ്രിറങ്ങി. അവി 

ടെനിന്നു റോമയിലേക്കു പതിനാവനാഴിക മാത്രമേ ദൂരമു 

ളൂ. റോമയിലെ വെവ.്കത്തക്കതും മൃഗീയവുമായ പ്രദ 
ശനം സമീപിച്ചിരുന്നതിനാല് വേഗത്തില് റോമായി 
ലേക്കു നടക്കുന്നതിന്നു പടയാളികഠം പരിശുദ്ധനെ നി 
ബന്ധിച്ചു. വേഗം റോമയില് എത്തി കിരീടം പ്രാപി 

പ്രാന് പരിശുദ്ധനും ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാല് അവര് 
വഴിയില് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നടന്നു വേഗത്തില് റോ 
മാ പട്ടണത്തില് ചെന്നുചേന്നു. 

ഇഗ്നാത്യോസിനന്൯െറ ആഗമവൃത്താന്തം റോമായിലെ 
ക്രിസ്തര്ാനികഠം കേട്ട ഉടനെ അവരില് അനേകായിരം 
പേര് ഓടിവന്നു മഹാ സഹതാപത്തോടും വണക്കത്തോ 
9 തന്നെ കണ്ടു. അവര് പരിശുദ്ധനെ പട്ടണത്തിലേ 

3 ൽ 
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ക്ക ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവര് അതിമാനഷ്യനും ക്രി 

സ്ത്ീയരിര ഉന്നതനും ചക്രവത്തിയുടെ മുമ്പില് ശൈയയ 

സമേതം തെറ വിശ്വാസത്തെ ഏറവപറഞ്ഞവനുമഃ 

യ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ബഹുമാനിച്ചു. അവര് തന്നോടു 

പ്രദശിപ്പിച്ച വണക്കവും സ്നേഹവും കണ്ടു ഇഗ്നാത്യോസ് 

വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ദൈവവാഹകനായ ആ പരിശ്തു 

ദ്മനെ മരണത്തിന്നായി ക്രടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു കണ്ടു 

ജനം ഭൂമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കൊലചെയ്യുവാ൯ ഒരിക്ക 

ലും സമ്മതിക്കരുതെന്നു അവര് തീച്ചയാക്കി. 

പരിശ്തുദ്ധന് അവരുടെ ആലോചന ആത്മാവിന് 

പ്രകാരം അറിഞ്ഞു അവരോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പ്രി 

യമക്കളെ! ഞാന് നിങ്ങറംക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്ന കായ്യ 

ത്തെ നിങ്ങഠം മറക്കരുതു. എനെറ യജമാനനെറ അടു 

ക്കല് പോകുവാ൯ ഞാന് താല്ലയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാരു 

നിങ്ങഠം അതിന്നു യാതൊരു വിഷുവും വരുത്താതെ എ 

നെറ ഉദ്ദേശം സഫലമാകുന്നതിന്നു പ്രാത്ഥിപ്പി൯. 2 

അനന്തരം പരിശുദ്ധ൯ അവരോടുക്രടി മുട്ടുകുത്തി 

സഭകഠംക്കുവേണ്ടിയും പീഡശമനത്തിന്നുവേണ്ടിയും സ 

ഹോദരന്മാരുടെ അന്യോന്യമുള്ള. സ്റ്റേഹത്തിന്െറ നില 

നില്ലിന്നുവേണ്ടിയും പ്രാത്ഥിച്ചു. നല്ല പ്രത്യാശയോടെ രം 

ഗസ്ഥലത്തേക്കു(ഠഠ॥1്ിധ്ന) നടന്നു. പട്ടാളക്കാർ പരിശു 
ഭ്ധനെ നഗരാധി പന്നു ഏല്ലിച്ചുകൊടുത്തു. അടുത്ത ദിവ 

സം ആ പട്ടണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഉ ത്സവമായിരുന്നു. 

സിംഹങ്ങഠം ഇഗ്നാത്യോസിനെ ക്റിഭക്ഷിക്കന്നതു ക 



എ ങ്ങ 

ഞ്ടല്ലസിപ്പാനായി അന്നു പതിവിലധികം ജനം അധി 

ടെ ക്രടിയിരുന്നു. മൃഗങ്ങളും കുററക്കാരുമായുള്ള പോരാ 

ട്ടം കാഴ്സക്കാക്മ ആഫ്ല്റാദജനകമായിരുന്നു. പട്ടണവാസ 

കഠംക്കെല്ലാവക്ടം ചുറവം ഇരുന്നു ഈ കാഴ്ച കാ മാന് 

സെരകയ്യപ്പെടത്തക്കവിധത്തിത ഈ രംഗസ്ഥലം പ 

ണിയപ്പപെട്ടിരുന്നു. പരിശുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള രാജശാസനം 

അതുച്ഛത്തിരു വായിക്കപ്പെട്ട. ഉടനെ ക്രൂരന്മാരായ റോ 

മാ പടയാളികഠം അദ്ദേഹത്തെ രംഗത്തിലേക്കു തള്ളി. 

അവിടെ അസഹനീയമായ വിശപ്പ്യകൊണ്ടു കോപാ 

ന്ധന്മാരായിരുന്ന സിംഹങ്ങറം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവ 

സ്റ്റേഹത്താല് ഉജ്ജ്വലിക്കപ്പെട്ട ഇഗ്നാത്യോസ് ധീരത 

യോടും സന്തോഷാത്തോഴുംക്രടെ മല്പരംഗത്തില് സിംഹ. 

ങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേനിന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു. പരിശുഭ്ധന്െറ പ്രാ 

ത്ഥന കഴിയുന്നതുവരെ അത്യാത്തികളായ ആ സിംഹ 

ങ്ങം മൌനമായി അനങ്ങാതെ നിന്നു. പ്രാത്ഥനാനന്ത 

രം ഏതാനും നിമിഷങ്ങഠംക്കകം ആ ക്രുരസിംഹങ്ങറം 

പരിശുദ്ധനെറ ശരീരത്തെ ഭസ്തമാക്കി. ആത്മാവോ ഇ 

ന്നും അക്ഷയമായി പരിശോഭിക്കുന്നു! പരിതുദ്ധന്െറ 

' ഏതാനും അസ്ഥികഠം മാത്രമേ ലോകത്തില് ശേഷിച്ചു 

ള്ള. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആഗ്രഹം നിവൃത്തി 

യായി. 

പരിശുദ്ധന്െറ അസ്ഥികഠം ക്രടെവന്നിരുന്ന ശെ 

മ്മാശ്ശൂന്മാ൪ അന്യ്യോഖ്യായിലേക്കു കൊണ്ടുപോകയും ആ 

ദൈവദാസനില് ഉണ്ടായിരുന്ന കൃപയ്യ്ു സാക്ഷ വും 
വ്ിലത്തിരാത്ത നിക്ഷേപവും ആയി സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്തു. 



അവ അവിടെ യഥാവിധി സംസ്തൃരിക്കപ്പെട്ട. അവര് 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജീവചരിത്രവും എഴുതി സൂക്ഷിച്ച. 

തനെറ സാക്ഷിമരണം നുടന്നതു ക്രിസ്താബ്ദം 1828 വ 

കു 17 ാംന൯- ആയിരുന്നു, 

ഈ സാക്ഷിമരണം വിശ്വാസികളെ ശക്തിപ്പെടു 
ത്തി. അതു സഭകഠം39 വലിയ ഉണവ്ം ശക്തിയും കൊ 

ടുത്തു. അവരില് ചിലര് പരിശ്ുദ്ധ൯ കിരീടധാരിയാ 
യി മ് ശിഹായുടെ അടുക്കല് നില്യന്നതായും മറവചിലര് 

അദ്ദേഹം സഭകഠംക്കുവേണ്ടി മ് ശിഹായോടു പ്രാത്ഥിക്കു 

ന്നതായും ദശനങ്ങറം കാരുക്യുണ്ടായി. മരണാനന്തരവും 

പല അതിശയങ്ങളും പരിശുദ്ധന്മുലം നടന്നിട്ടുണ്ടു. അ 

ദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷമയോടും സന്തോഷത്തോടുംക്രൂടി കഷ്ട 

തകളും മരണവും അനുഭവിച്ചു എന്നും, ക്രിസ്ത്പ്രാനികഴം 

നിയമങ്ങഠംക്കെതിരായി യാതൊന്നും പ്രവത്തിക്കയോ അ 

ഭക്തിയായി പചെരുമാവകയോ ഭക്ഷണപാനീയകായ്യങ്ങ 

ളിര അമിതമായിരിക്കയോ വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കന്നവ 

യെ പ്രവത്തിക്കയോ ചെയ്യാതെ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപു 

ത്ൃരനായി വന്ദിക്കുന്ന ഒരുക്രട്ടം ആളുകളാകുന്നു എന്നും ച 

ക്രവത്തി അറിഞ്ഞു തന്െറ പ്രവത്തിയെക്കുറിച്ചു അനു 
തപിച്ചു ക്രിസ്ത് പ്നികളുടെ നേരെയുള്ള പീഡ നിരത്തി. 

ഇങ്ങിനെ പരിശുദ്ധനെറ മരണം മുലം സഭയ്യ്, വലിയ 
നന്മയുണ്ടായി. 

വിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്പ്യോസ്തോലന്മാരേയും 

ആദ്യസഭാപ്പിതാക്കന്മാരേയും തമ്മില് ഘടിപ്പിക്കന്ന ച 



ജം 

അലയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്നതിന്നു സംശയ 

മില്ല. അപ്പ്പോസ്കോലന്മാരര നിന്നുതന്നെ വാഴ്ചയും വേ 

ദവ്യയാഖ്യാനുവും ന സിദ്ധിക്കാനിടയായ ഈ വരിശ്ുഭ്ധന്റെറ 

ലേഖനങ്ങറം വിശുദ്ധസഭയ്യ,, ഇന്നു ഒരു അമുല്യ നിക്ഷേ 

പമായിതീന്നിരിക്കുന്നു.. ൃപ്പിസ്േപ്പുന്മാള്ം കശീശ 
 ന്മാക്കും ശെമ്മാശ്ശുന്മാക്കം എല്ലാവരും അനുസരിച്ചിരിക്ക 

ണുമെന്നുമ്ളതു ആ പിതാവിന്െറ നിമ്മലോപദേശമാകു 

നു; ഫിലെഡല്ഫിയാക്കാക്കള്ള തന്െറ ലേഖനത്തില് 

ദൈവത്തിന്നും യേശുമശിഹായിക്കും ഉള്ളവന് തെറ 

എപ്പ്പിസ്ലോപ്പായോടു പൂണ്ണമായി യോജിച്ചുനില്ല്ൂന്നു എ 

നും ഭിന്നതകളോടും തെററിനോടും യോജിക്കുന്നവന്നു 

ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാന് സാധിക്കുന്നതല്ല എ 
നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അന്ത്യോഖ്യായിരു വിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്മേല് 

 വാഴ്ചന്ന എല്ലാ .പാത്രിയക്കീസന്മാരും ഇന്നുവരേയും മോ 
റാന് മാര് ഇഗ്നാത്യോസ് ?? എന്നുള്ള നാമം ഒരു പ്രശംസ 
യായി ധരിച്ചുവരുന്നു. 

മാർ ഇഗ്നാത്യോസിന്െറ ജീവചരിത്രം പല ഭാഷ 
_ കളില് തലം സുറിയാനിയില് എഴു 

തിയിരിക്ഷന്നതാണ് പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടള്ളതെന്നതി 

ന്നു സവ്ൃവസമ്മതം സിദ്ധിച്പിട്ടുണ്ടു. 

ഈ പരിശ്ുദ്ധന്െറ പ്രാത്ഥന നമുക്കു കോട്ടയായി 
രിക്കട്ടെ, 

പും... 



റം 

പരിശ്ുദ്ധനോടുള്ളപ്രഠാത്ഥന. 
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സെനന്ദയ്യത്രേഷ്ഠടനായിരിക്കുന്ന പരിശ്ുദ്ധപിതാ 
വായ മോര് ഇഗ്നാത്യോസ് തആറോനൊ നിനക്കു സമാധാ 

നം. സകടപ്പെട്ടവക്കു സഹായങ്ങളെ ഒഴുക്കുന്ന വലിയ 

ഭണ്ഡാരം നിയാകുന്നു. കത്താവു തന്െറ സത്യമുള്ള വാശ്ദ 

ത്തപ്രകാരം നിന്നിലും നി അവനിലും വസിക്കുന്നു. ദൈ 
വത്തിനെറ വിശ്വസ്തകലവറക്കാരനായുള്ളവനെ! പാപ്പി 

കളായ ഞങ്ങറം കരുണകറഠാക്കും പാപമോചനത്തിന്നും 

യോഗ ന്മാരായിത്തിരുവാനായിട്ടും നിന്െറ അവയവങ്ങ 
കിത കുടിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയാല് സഹായം പ്രാപിപ്പാ 
നായിട്ടം ഞങ്ങളുടെ ആയസ്സുള്ള നാളെല്ലാം നി൭൪െറ വു 

ണത്തില് സാദ്ൃശപ്പെടുവാനായിട്ടും എല്ലായ്പോഴും ഞ 
ങ്ങറം വേണ്ടി കത്താവിനോട അപേക്ഷിക്കേണമെ. 

നിനെറ പ്രാത്ഥന ഞങ്ങറംക്കു കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ, 

ത്ആമ്മീ൯. 

നിങ്ങളെ കൊല്ലന്നവനെല്ലാം താന് ദ്ദൈവത്തെ 

സേവിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു? 

യോഹന്നാന് 16: 9. 

%നിങ്ങഠം എനെറ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരാലും 
ദ്വേഷിക്കപ്പെട്ടവരാകും. അവസാനത്തോളം സഹിക്കുന്ന 

വന് ജീവിക്കും? മത്താ. 10: 99. 
അവരുടേയും പുറജാതികളുടേയും സാക്ഷധിക്കായി 

എനെറ നിമിത്തം നാടുവാഴികളുടേയും രാജാക്കന്മാരുടേ 
യും മുമ്പാകെ നിങ്ങളെ അവര് കൊണ്ടുപോകും? മത്താ. 
1; 18. 

എ. ആര്, പി, പ്രസ്സ്. 
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വിശിഷ്ടപ)സ്തകങ്ങഥം 

ചു വായിക്കുവിന്! പ്രചരിപ്പിക്കുവി൯!! 

: പകുതിവില 
ി റം നി 

കം ട്ടം ട്ടം ടം കം ടം റ് 

കം ഭു് 

ഈ ററിക്കററ് മുറിച്ചെടുത്തു ഒരു ഉവപ്പ്യിക 
യോടുക്രടി താഴെ കാണുന്ന മേല്വിലാസത്തില് 

 അയച്ചാര മവവശത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു രൂപ 
വിലയ്യൃതള്ള. പൃസ്തകങ്ങറം ഡിപ്പ്പൊവക ചിലവി 

ന്മേത നിങ്ങറാക്കു അയച്ചുതരുന്നതായിരിക്കും. 
ഈ ററിക്കററില് നിങ്ങളടെ പേരും മേതുവിലാ 
സവും വൃക്തമായി എഴുതുകയും വേണം. , 

സിറിയന് ക്രിസ്പ യന് ബുക്കഡിപ്പൊ 

കം കളം കം കം ഭം ദം ഭം ഭം. കം ഭം ഭം. ഭം ഭം ഭം ഭം ടം ഒറ. കളം ഭം: ടം കം ദം 

കുന്നംകുളം. ?? 

വ്വേരും മേല്വിലാസവും ടാര് 1) 111) 1 

ി കം 111111 1111 നി 11111111 111111 ലേ 4 രി 

ര, ര, ൪ കൂര് ക കെ ച; ലി കെ ച്ഛ ച്ചെ ക്ല ൫, ര ദ്ംദ്യംറക്ടംദ്യംദ്ംദ്ം യം ്റ്ള്റം്്റിംം 

കക വി കകക കം ട്ടം ടം. റി കക. കം ടം റം ദം പി കം ടം കം ഒട്ടം രം ടം 4 

തം 
ചത 

നി ലി 

ക്ക കു 

ക, 
ഴ് 

കം ക് 

കടം ും 
കം 
തഴ 

റി ലി 

കം ൭ 

൬ ൪ 
4, 

രി രം, 
ത പി ലേ 

തം കം, രം, തി 

ലി മി രി ച്ഛ ടി 
കം [ചി 
ഹി 

എം കം ദം കം റം 



൪ അപ്രേമിനെറ ചരിത്രം 
൪ ഗ്രീശഗോറിയോസ ദശനം 

ലില്ലിക്കുട്ടി 

മാര് യാക്കോബു മപ്പസ്ലയോ 
 പെലേജിയ 

നാല്പതു സഹഫദേന്മാര 

 മത്തശ് മുനിയും മക്കളും 

ജോക്കിന്െറ കഥ 

യാക്കോബായക്കാര് 

മശിഹൈകൃസ്വഭാവം 

മാര ഗീവവഗീസു സഹദാ 

പത്രോസുശ്ശീഫായും നിറോ രാജാവും 

പന്ത്രണ്ടു ശ്ലീഹന്മാര് 

കബാനധ്യാനം 

ഉര്ശ്രേം യാത്ര 

അനുതാപ പ്രരാത്ഥനകഠം 

മാമോദീസായുടെ വ്യാഖ്യാനം 

സ്വഗ്ലാരോഫണവും പെന്തിക്കൊസ്ത്ിയും 

കണ്വ൯ഷ്യ൯ ഗീതങ്ങ 

ആകെ 

(കിം ലിലി ശിം. കിം. ലിം 

ശു. ആര്. പി. പ്രസ്സ്,--കുന്നംകളം. 
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